Dear Parents and guardians,
End of first semester is coming, kinders 1-3 are revising
their lessons for the exam and it is nursery third quarter.
Moreover, sports day is expected next week, kids are getting
ready for their most exciting event. Some photos are shown
in this issue and also on school website and Facebook.
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
สัปดาห์น้ ี เป็ นช่วงที่เด็ก ๆ ชั้น อ.๑ - อ.๓ ทบทวน
การเรี ยนเพื่อเตรี ยมสอบวัดผล เป็ นสัปดาห์แรกของควอเตอร์
ที่ ๓ สําหรับน้อง ๆ ชั้นเตรี ยมอนุบาล และเป็ นสัปดาห์
การฝึ กซ้อมกิจกรรมกีฬาสี ผูป้ กครองสามารถติดตามภาพ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ในข่าวสารฉบับนี้ รวมทั้งเฟซบุค : โรงเรี ยน
สมบุญวิทย์ และเว็บไซต์ของโรงเรี ยน :
http://sombunwit.ac.th/category/galleries/ ได้เช่นเคยนะคะ

Birthday wishes to…
Nawaphol Yaemnoon (Hachi) K.3/1 (17th Sept).
We wish you a lovely and wonderful birthday.
สุ ขสันต์วนั คล้ายวันเกิดของ
ด.ช.นวพล แย้มนุ่น (น้องฮาชิ) อ. ๓/๑ (๑๗ ก.ย.)
ผูบ้ ริ หาร คุณครู และเพือ่ น ๆ ทุกคน ขออวยพรให้
น้องฮาชิ มีความสุ ขมาก ๆ ในวันคล้ายวันเกิดนี้ และ
ได้รับสิ่ งที่ดีตลอดทั้งปี นะคะ

Thai dance club are rehearsing for Sports Day Opening Ceremony.
ชมรมนาฏศิลป์ ฝึ กซ้อมการแสดงในพิธีเปิ ดกิจกรรมกีฬาสี ค่ะ

To develop students language and communication skills, we have given
theme vocabulary drills and enhancement in Thai, English and Chinese
language.
นักเรี ยนฝึ กฝนคําศัพท์เป็ นภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในทุก ๆ
เช้าค่ะ

Kids are practicing Sports Day Parade which will be held on 28 September 2018.
เด็ก ๆ ฝึ กซ้อมการเดินพาเหรดของสี เขียวและสี แดง สําหรับกิจกรรมกีฬาสี ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๖๑ นี้ค่ะ

Nursery kids learn the content about occupation, “Teacher” is the
first occupation they learned.
เปิ ดสัปดาห์แรกของควอเตอร์ ที่ ๓ น้อง ๆ เตรี ยมอนุ บาล เรี ยนรู ้
เรื่ อง “ อาชีพ ” ในสัปดาห์น้ ี น้อง ๆ เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพ “ครู ”
ค่ะ

Kinders 1-3 have revised their lessons to get ready for the exam
next week.
เด็ก ๆ ชั้น อ.๑-๓ ทบทวนการเรี ยนในวิชาต่ าง ๆ เพื่อ เตรี ยมตัว
สอบวัดผลในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ

After class : Monday – Wednesday, kids enjoy Fun English class with T.May. They can listen, speak, read and write much more
fluently.
กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรี ยน : ทุกวันจันทร์-วันพุธ ภาษาอังกฤษแสนสนุก ของชั้นอนุบาล ๓ (Fun English) กับทิชเชอร์เมย์ ที่จะพาเด็ก ๆ
สนุกไปกับการฟัง พูด อ่าน เขียน เสริ มทักษะและพัฒนาการทางด้านภาษาให้เด็ก ๆ เก่งมากยิง่ ขึ้นค่ะ

Date For Diary :
26-27 September 2018 : Kinders 1-3 examination.
 28 September 2018 : Sports Day
 ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ สอบวัดผล อ.๑-อ.๓
 ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรมกีฬาสี

We thank all parents and guardians for your past
and continued kind support of the school’s activities.

